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I. Výkon práv a povinností žáků a pravidla vzájemných vztahů se 

zaměstnanci školy 

 
A) Práva žáků 

 
1. Dítě musí být chráněno před jakoukoli formou diskriminace (rasa, barva pleti, jazyk, 

sociální původ, majetek…). 

2. Škola musí mít na zřeteli nejlepší zájem dítěte. 

3. Škola respektuje práva a odpovědnost vést dítě způsobem, který odpovídá rozvoji jeho 

schopností. 

4. Dítě má právo svobodně vyjádřit svůj názor ke všem otázkám, které se ho týkají, tento 

názor je třeba brát v úvahu. 

5. Dítě má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství. 

6. Dítě má právo sdružovat se ve státem povolených organizacích, sdruženích a spolcích. 

7. Dítě má právo na ochranu před vměšováním do jeho soukromí, korespondence a na 

ochranu před nezákonnými útoky na jeho pověst. 

8. Škola je povinna přijímat opatření na ochranu před materiály (informacemi) jemu 

škodlivými. 

9. Škola respektuje odpovědnost zákonných zástupců za výchovu dítěte. 

10. Dítě má právo být chráněno před fyzickým nebo psychickým násilím a všemi formami 

špatného zacházení. 

11. Dítě má právo požádat o pomoc nebo radu kohokoli z pracovníků školy, pokud se cítí 

v jakékoli nepohodě nebo má nějaké trápení.  

12. Škola uznává právo hendikepovaných dětí na vhodnou speciální péči, vzdělání 

a výchovu.                                                                                                                                               

13. Kázeň ve škole musí být zajišťována způsobem slučitelným s lidskou důstojností 

dítěte v souladu s úmluvou o právech dítěte. 

14. Výchova dítěte musí směřovat k plnému rozvoji osobnosti dítěte v plné šíři jeho 

možností. 

15. Dítě má právo na ochranu před zneužíváním drog. 

16. Dítě nesmí být podrobeno týrání, krutému trestání nebo zacházení. 

17. Žáci mají právo zakládat školní parlament, volit a být do něho voleni, pracovat v něm 

a jeho prostřednictvím se obracet na ředitele školy nebo školskou radu s tím, že ředitel 

školy nebo školská rada jsou povinni se jejich stanovisky zabývat a své stanovisko 

k nim odůvodnit. 

 
B) Povinnosti žáků 

 
1. Žáci se řídí vnitřním režimem školy a pokyny učitelů nebo pověřených osob. 

2. Žák je povinen chránit a udržovat v pořádku a čistotě veškerý školní majetek. 

3. Povinností každého žáka je chránit své zdraví a zdraví svých spolužáků. 

4. Nikdo nemá právo druhému jakýmkoli způsobem ubližovat.  

5. Žáci jsou povinni hlásit ihned kterémukoli zaměstnanci školy zjištěné nedostatky 

z hlediska ochrany zdraví, kterémukoli pracovníkovi školy nahlásit úraz svůj, popř. 

spolužáka. Jsou povinni dodržovat zásady bezpečného chování v rozsahu, se kterým 

byli seznámeni učiteli.  

6. Žáci se řídí zásadami slušného chování při výuce, přestávkách i všech akcích 

pořádaných školou. Žáci vystupují ukázněně, řídí se pokyny učitelů nebo pověřených 
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osob. Při hromadném přesunu dodržují dopravní kázeň, předpisy a pravidla pro 

dopravu cestujících. 

7. Na veřejnosti se žáci chovají vždy tak, aby co nejlépe reprezentovali sebe, rodinu 

i svoji školu. 

8. Žákům se zakazují hazardní aktivity, nošení, držení, distribuce a zneužívání 

návykových látek v areálu školy. Zákaz zahrnuje i používání elektronických cigaret 

s jakýmikoli výpary. Žáci mají také zákaz nosit do školy a používat potravinářské 

výrobky, pomůcky, hračky a jakékoli předměty napodobující tvar a vzhled tabákových 

výrobků, návykových látek či výrobků napodobujících tvar a vzhled obalu 

alkoholických nápojů. 

9. Žáci nosí do školy učebnice a školní potřeby dle rozvrhu hodin a pokynů učitele. Je 

zakázáno nosit do školy předměty, které by mohly ohrozit především bezpečnost 

a kázeň. Žáci nenosí do školy větší částky peněz nebo cenné věci. 

 
C) Pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci školy 

 
1. Žáci se řídí ve vztahu k dospělým zásadami slušného chování (např. pozdrav, 

oslovení, hlasová intonace, žvýkání, celkový kultivovaný projev). 

2. Soukromé záležitosti si vyřizuje žák s učitelem dle předběžné dohody. 

3. Administrativní záležitosti vyřizují žáci prostřednictvím třídního učitele. 

4. Žáci sami vstupují do kanceláře školy pouze v akutních případech. 

5. Každý žák školy má právo vyjadřovat své mínění a názory, pokud tak činí slušným 

způsobem a neuráží tím jiné osoby, po předběžné dohodě s vyučujícím. Připomínky na 

adresu školy může též vznést prostřednictvím rodičů.  

 

 

II. Výkon práv a povinností zákonných zástupců žáků a pravidla 

vzájemných vztahů se zaměstnanci školy 
 

A) Práva zákonných zástupců 

 
1. Soukromý život rodiny je ze strany zaměstnanců školy respektován. 

2. Škola ochraňuje osobní údaje členů rodiny žáka. 

3. Zákonní zástupci žáka mají právo na včasné, výstižné a srozumitelné informace 

o chování svého dítěte a výsledcích jeho vzdělávání. 

4. V oblasti hodnocení žáka mají jeho zákonní zástupci právo žádat školu o: 

- slovní hodnocení svého dítěte,  

- komisionální přezkoušení dítěte, mají-li pochybnosti o správnosti jeho hodnocení 

na konci prvního nebo druhého pololetí (žádost musí být podána nejpozději do tří 

pracovních dnů ode dne, kdy se ZZ o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději 

však do tří pracovních dnů od vydání vysvědčení). Přezkoušení se koná nejpozději 

do čtrnácti dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonnými 

zástupci žáka.  

5. Rodiče žáka, který po splnění povinné školní docházky nezískal základní vzdělání, 

mohou žádat o povolení k pokračování v základním vzdělání. Pokud žák splnil 

povinnou docházku a na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být 

hodnocen, mají rodiče právo žádat o opakování ročníku. 

6. Zákonní zástupci žáka mají dále právo žádat ředitele školy o: 
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- uvolnění dítěte zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu ze zdravotních 

nebo jiných závažných důvodů, 

- uvolnění dítěte z výuky na rodinnou rekreaci nebo jinou rodinnou událost. 

Veškeré žádosti zákonných zástupců žáka povoluje ředitel školy po posouzení 

konkrétní situace a v souladu s podmínkami stanovenými v zákoně č. 561/2004 Sb. 

(školský zákon). 

7. Rodiče mají právo podílet se na správě školy prostřednictvím Rady školy, v níž mohou 

mít zákonní zástupci zastoupení. Členy Rady jmenuje a odvolává zřizovatel. 

        
B) Povinnosti zákonných zástupců žáka 

  
1. Zákonní zástupci žáka jsou povinni zajistit plnění jeho školní docházky. 

2. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování 

nejpozději do tří kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka (telefonicky nebo 

písemně) třídnímu učiteli přímo nebo řediteli školy.  

3. Nemůže-li žák přijít do školy z důvodů předem známých, předloží písemnou omluvu 

třídnímu učiteli před absencí (týká se i odpoledního vyučování), který rozhodne o 

povolení absence. Při absenci delší než tři dny odevzdá žák žádost prostřednictvím 

svého třídního učitele řediteli školy. 

4. Bezprostředně po návratu do školy přinese žák písemnou omluvu své nepřítomnosti 

v deníčku či omluvném listu nebo ji zákonní zástupci k tomuto dni doručí přes 

elektronický informační systém školy (Bakaláři). Pojme-li škola podezření na 

zanedbání docházky, pozve si do školy zákonné zástupce žáka k jeho projednání. Ve 

vážných případech škola kontaktuje Orgán sociálně-právní ochrany dětí (viz zákon č. 

359/1999, § 10, odst. 4). 

5. Pokud žák musí ze závažných důvodů opustit školní budovu v průběhu vyučování, 

napíše k tomu zákonný zástupce písemný souhlas, nebo dítě doprovodí on sám či jiný 

dospělý rodinný příslušník. 

6. Zákonní zástupci jsou povinni hlásit třídnímu učiteli: 

- změnu adresy bydliště a telefonní čísla, 

- jakékoliv závažné události, které by mohly ovlivnit výchovně vzdělávací proces 

u jejich dítěte.                                             

7. Vzhledem k tomu, že dle úmluvy o právech dítěte jsou za dítě v plném rozsahu 

odpovědni jeho rodiče, je jejich povinností: 

- spolupracovat se školou, 

- sledovat výsledky výchovně vzdělávacího procesu u dítěte (např. kontrola deníčku 

nebo elektronické žákovské knížky – minimálně 1x týdně, dále také sešitů a jiných 

písemných projevů dítěte apod.), 

- všestranně podporovat účinnost výchovně vzdělávacího působení školy na rozvoj 

osobnosti žáka, 

- v případě, že je žák na žádost rodičů uvolněn z vyučování, zodpovídají za to, že 

dítě látku dožene do týdne po návratu do školy. 

8. Zákonní zástupci respektují povinné školní akce, ze kterých bude žák omluven pouze 

ze zdravotních důvodů nebo též pro tíživou finanční situaci rodiny. Žák však musí v té 

době plnit povinnou školní docházku ve škole. 

9. Zákonní zástupci zaplatí úplatu za vzdělávání do termínu stanoveného ředitelem školy. 

V případě, že tam nemohou ze závažných důvodů učinit, domluví s ředitelem školy 

náhradní termín. V případě předložení hmotné nouze mohou zákonní zástupci písemně 

požádat o snížení částky. 
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10. Zákonní zástupci jsou na vyzvání ředitele školy povinni se osobně zúčastnit 

projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka. 

 
C) Pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci školy 

 
1. Zákonní zástupci mohou běžně komunikovat se zaměstnanci školy písemně 

(elektronický informační systém školy, e-mail). Telefonicky lze zaměstnance školy 

kontaktovat prostřednictvím mobilních telefonů na číslech uvedených na webových 

stránkách školy, případně v deníčku či el. žákovské knížce. Pedagogům lze 

telefonovat v době od 7.40 do 7.55 a od 14.00 do 15.30. Osobní rozhovory 

informativního rázu je mimo stanovené konzultační hodiny nutné předem dohodnout. 

2. Pro běžnou výměnu informací slouží elektronický informační systém školy (Bakaláři). 

Ve dnech otevřených dveří, nebo kdykoliv po předchozí domluvě s učitelem, mají 

rodiče možnost v zájmu dítěte přijít do vyučování. 

3. Zákonní zástupci řeší své připomínky a dotazy k výuce jednotlivých předmětů s jejich 

vyučujícím. 

4. Vzniklé problémy projednávají zákonní zástupci s příslušným vyučujícím, poté 

s třídním učitelem. Pokud nedojde k uspokojivému výsledku jednání, požádají 

o pomoc vedení školy. 

5. K rozvoji vzájemných vztahů přispívají školní i mimoškolní akce pro děti, kde je účast 

rodičů vždy vítána.                                                           

 

III. Provoz a vnitřní režim školy 

 
A) Všeobecný řád vyučovacího dne 

 
1. Pravidelné vyučování začíná nejdříve v 7.00 hod. a končí nejpozději v 17.00 hod. 

2. Školní budova se otevírá 20 minut před začátkem vyučování. 

3. Vyučování je organizováno podle rozvrhu hodin, který je schválen ředitelem školy. 

Rozvrh tříd je vyvěšen na chodbě. Také všechna mimotřídní činnost žáků probíhá 

podle rozvrhu schváleného ředitelem školy. 

4. Provoz školní družiny vychází z režimu školy a má vypracován vlastní řád. 

 
B) Nástup do školy a příprava na vyučování 

 
1. Žák přichází do školy včas, nejpozději 10 minut před vyučováním. 

2. Žáci smí nosit jako přezůvky pouze vhodnou prodyšnou obuv, která neznečišťuje 

podlahu. 

3. Po příchodu do třídy si žák nachystá na lavici veškeré pomůcky na první vyučovací 

hodinu. 

4. Žáci jsou se zvoněním na svém místě a vyčkají příchodu učitele. 

 
C) Průběh vyučování 

 
1. V prostorách školní budovy, v tělocvičně a na školním hřišti se žáci řídí řádem těchto 

pracovišť. 

2. Žáci jsou se zvonění na svém místě, mají nachystané pomůcky na danou vyučovací 

hodinu na lavici a vyčkají příchodu učitele. 
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3. Nepřijde-li vyučující do 5 minut po zazvonění do třídy, oznámí to pověřený žák 

zástupci ředitele. 

4. Zapomene-li žák věci potřebné pro vyučování, omluví se vyučujícímu na začátku 

vyučovací hodiny. 

5. Při vyučování se žáci chovají klidně, ukázněně a respektují pokyny učitele. 

6. Žáci mohou během pobytu ve škole používat mobilní telefony během hodiny 

i o přestávce pouze se svolením pedagogů. Ve zbývajícím čase je mají vypnuté 

a uschované. 

7. Žák dodržuje zasedací pořádek stanovený učitelem příslušného předmětu. 

8. Po skončení každé vyučovací hodiny uvedou žáci své pracoviště do pořádku. 

             

D) Přestávky 

 
1. Po ukončení každé vyučovací hodiny si žák uklidí pracovní místo a nachystá na lavici 

veškeré pomůcky na další vyučování. 

2. O přestávkách se žáci mohou procházet po chodbě a dodržují pokyny dohlížejícího 

zaměstnance školy. Se zvoněním jsou na svém místě, vyčkají příchodu vyučujícího. 

3. Z bezpečnostních důvodů jsou po dobu přestávek všechna okna uzavřena. 

4. Během přestávek nesmí žák svévolně opustit budovu školy. 

5. Při odpoledních aktivitách zodpovídají za dodržování bezpečnostních zásad dohlížející 

učitelé a pověření zaměstnanci školy.  

 

E) Odchod ze školy 

 
1. Po skončeném vyučování uklízí každý žák své místo. Žákovská služba zkontroluje 

stav třídy, zajistí úklid a postará se o čistotu tabule. 

2. Za dohledu vyučujícího poslední hodiny odejdou všichni žáci, kteří nechodí na oběd 

do školní jídelny, ukázněně k šatním skříňkám nebo do školní družiny. 

3. Po skončeném vyučování, případně po obědě ve školní jídelně se žáci, kteří 

nenavštěvují školní družinu, nezdržují bez dohledu pověřeného zaměstnance v budově 

školy. Co nejdříve budovu školy opustí.  

4. Žáci, kteří navštěvují školní družinu, do ní odcházejí za dohledu pověřeného 

zaměstnance školy bezprostředně po ukončení vyučování, případně po obědě ve školní 

jídelně. V ŠD za ně přebírá zodpovědnost vychovatelka a postupuje podle řádu ŠD. 

5. Žák může opustit školu v průběhu vyučování z vážných důvodů pouze po předchozím 

písemném souhlasu rodičů a s vědomím třídního učitele nebo vedení školy, jinak 

pouze za doprovodu pověřeného zaměstnance školy. 

 

IV. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků 

 
Na škole pracuje komise, která pod vedením auditora systému řízení BOZP a poradce v oboru 

PO a BOZP každý rok identifikuje rizika a určí opatření k jejich vyloučení či eliminaci. 

Pravidelně jsou prováděny revize a kontroly technického zařízení školy. 

 

Pracovníci školy jsou v problematice PO a BOZP pravidelně proškolováni a ředitel školy 

vydává příkazy k zajištění bezpečnosti v těchto oblastech. Tyto příkazy jsou vždy 

aktualizovány dle platné legislativy a řídí se jimi veškerá činnost školy. 
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Pro přímou práci s žáky jsou stanovena tato pravidla: 

 
1. S bezpečnostními předpisy seznamuje žáky učitel na začátku školního roku, před 

volnými dny, před prázdninami a akcemi mimo budovu školy – vždy zapíše do třídní 

knihy, že byli žáci poučeni, kdy, o čem. Třídní učitel zodpovídá za to, že jsou poučeni 

všichni žáci. 

2. Za bezpečnost žáků ve vyučování odpovídá vyučující, o přestávce dohlížející učitel 

nebo jiný zaměstnanec školy, který byl o výkonu dohledu poučen. 

3. Při pobytu ve škole i mimo školu se žáci chovají tak, aby neohrozili zdraví svoje ani 

svých spolužáků či jiných osob. 

4. Každý sebemenší úraz zapíše zaměstnanec školy, jemuž byl úraz nahlášen (dohlížející 

nebo svědek případu), do knihy úrazů, která je uložena ve sborovně školy. 

5. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování ve třídě, na chodbě, na 

hřišti či při jakékoli akci mimo školní budovu jsou žáci povinni hlásit svému třídnímu 

učiteli nebo někomu z vyučujících či zaměstnanci školy, který vykonává dohled nad 

žáky a který je povinen poskytnout první pomoc. 

6. Úrazy, ke kterým došlo při společných akcích, souvisejících se vzděláváním 

vykonaných mimo školu, je třeba ihned hlásit vedení školy. 

7. Žáci jsou povinni se přezouvat, dbát na hygienu – zvlášť před jídlem a po použití WC. 

8. Žáci chodí čistě a slušně oblečeni a upraveni, dlouhé nehty jsou z hlediska bezpečnosti 

nevhodné. 

9. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým 

vedením bez dohledu zaměstnance školy. 

10. Při výuce ve školních prostorách mimo učebnu nebo v okolí školy zachovávají žáci 

specifické bezpečnostní předpisy pro toto prostředí. Vyučující daného předmětu jsou 

povinni s nimi seznámit žáky. Poučení se zaznamenává do třídní knihy. 

11. Při výuce v tělocvičně či na školním hřišti se žáci řídí pokyny řádu daného prostoru. 

Vyučující daného předmětu jsou povinni s nimi seznámit žáky v první vyučovací 

hodině školního roku a dodatečně poučit žáky, kteří při první hodině chyběli. Každé 

poučení se zaznamenává do třídní knihy. 

12. Při akcích pořádaných mimo školní budovu zajišťuje organizující pedagog bezpečnost 

a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 min. před dobou shromáždění. 

Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce písemně oznámí organizující pedagog 

rodičům nejméně 2 dny předem. 

13. Při přecházení žáků na místa akcí mimo školní budovu se žáci řídí pravidly silničního 

provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející učitel 

žáky zvlášť poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd a školy v přírodě platí 

zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu 

v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají 

pokynů pracovníků tohoto zařízení. 

14. V průběhu vyučování je vchod do prostor školy uzavřen, vstup umožňuje pověřený 

zaměstnanec školy. 

15. Ze školní budovy jsou žáci v průběhu vyučování propouštěni pouze s vědomím 

třídního vyučujícího, a to po doručení písemného souhlasu zákonným zástupcem žáka. 

16. Škola v případě objevení příznaků akutního onemocnění zajistí izolaci daného žáka. 

Ten v ní vyčká pod dohledem pověřeného zaměstnance školy na příchod svého 

zákonného zástupce, který má povinnost ho neprodleně vyzvednout. 
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V. Ochrana žáků před sociálně patologickými projevy diskriminace, 

nepřátelství a násilí 

 
1. Zaměstnanci školy průběžně sledují jakékoli projevy násilí, rasismu a xenofobie 

a těsně spolupracují se školním metodikem prevence. Při jakémkoli podezření zakročí 

ve spolupráci s ním.  

2. Žáci i jejich rodiče jsou informováni o možnostech využívat Kontaktní a poradenské 

centrum, Modrou linku, Krizové centrum apod. Informace o těchto organizacích jsou 

vyvěšeny na nástěnce školního poradenského centra. 

3. Působení školy je zaměřeno především na prevenci těchto sociálně patologických 

projevů (viz bod 1), a to ve spolupráci s výše uvedenými institucemi. 

4. V případě, kdy žák není způsobilý k vyučování tím, že jeví známky vlivu návykových 

látek, bude bezprostředně kontaktován jeho zákonný zástupce, který je povinen si žáka 

okamžitě vyzvednout. Ve vážných případech může být kontaktována záchranná 

služba, OSPOD nebo Policie ČR. 

5. Učitelé se při své výchovně vzdělávací práci řídí minimálním preventivním 

programem, který vypracovává školní metodik prevence. 

 

 

VI. Podmínky pro zacházení s majetkem školy ze strany žáků 

 
Cílem výchovných snah všech zaměstnanců je: 

 

1. Naučit žáky ctít práci druhých a vést je k ochraně společného majetku a k péči o něj. 

2. Systematicky působit proti vandalismu. 

3. Vést žáky k estetickému vnímání okolí (péče o květiny, výzdoba školy…). 

4. Motivovat žáky ke snaze vylepšovat současný stav třídy a školy. 

5. K základním povinnostem žáka patří ochrana a péče o školní majetek a majetek jemu 

školou propůjčený do osobního užívání (učebnice, pomůcky…). Školní majetek 

udržuje v pořádku, čistotě a funkčnosti a musí s ním šetrně zacházet. 

6. Jakékoli svévolné poškození učebnic a školního majetku musí žák prostřednictvím 

svého zákonného zástupce uhradit nebo zajistit jeho opravu. 

7. Žáci prvního ročníku základního vzdělávání učebnice a učební texty nevracejí, žáci 

ostatních ročníků základního vzdělávání jsou povinni učebnice a učební texty vrátit 

nejpozději do konce příslušného školního roku. 

8. Při úmyslném způsobení škod a ničení majetku může být žákovi snížena známka 

z chování až o dva stupně v příslušném klasifikačním období. 

9. Pokud je žák svědkem úmyslného poškozování majetku školy, osobního majetku 

spolužáků či zaměstnanců, nebo je svědkem chování, které k takovému poškození 

vede, je povinen tuto událost ihned ohlásit kterémukoli zaměstnanci školy. 

 

 

VII. Pravidla pro hodnocení žáků (klasifikační řád) 

 
A) Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích 

pořádaných školou 

 
Je nutné nezaměňovat pojmy hodnocení a klasifikace. Klasifikace je jednou z forem 

hodnocení, převádí hodnocení na klasifikační stupně. To umožňuje snadnější srovnání 
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výkonu. I klasifikace musí být vždy provázena hodnocením tj. vyjádřením pozitivních stránek 

výkonu, objasněním podstaty úspěchu či neúspěchu, návodem, jak mezery a nedostatky 

překonávat, jak dále prohlubovat úspěšnost apod. 

 

Formativní hodnocení probíhá co nejčastěji, je nutné podtrhnout jeho motivační, 

diagnostickou i regulativní funkci. 

 

V základní škole jsou žáci hodnoceni ve všech předmětech klasifikačními stupni. Pokud by 

zákonný zástupce měl zájem, aby byl žák hodnocen slovně, musí požádat o povolení slovního 

hodnocení ředitele školy. 
 
B) Hodnocení prospěchu a chování musí být: 

 
1. jednoznačné 

2. srozumitelné 

3. srovnatelné s předem stanovenými kritérii 

4. věcné 

5. všestranné 

 

C) Hodnocení a klasifikace chování 

 
1. Hodnocení chování žáků provádějí vyučující průběžně, jsou si vědomi motivační 

funkce hodnocení chování. Třídní učitel sleduje chování žáků, třídy, atmosféry v ní, 

vztahy mezi žáky, monitoruje sociální vztahy ve třídě. Dává prostor k vyjádření 

žákům, jejich názorům věnuje pozornost, bere je na zřetel. Na základě toho hodnotí 

chování žáků v třídnických hodinách, které probíhají pravidelně jedenkrát za týden. 

2. Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě 

vyučují, a s ostatními učiteli a pedagogy v ŠD, a předkládá návrhy k posouzení 

pedagogické radě. Kritérium pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování 

včetně dodržování školního řádu během klasifikačního období. 

3. Výchovná opatření mohou být žákovi udělena dle Vyhlášky o základní škole 

č. 48/2005 Sb. Z 18. 1. 205, § 17. Výchovným opatřením je pochvala, napomenutí 

třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitele školy. Není možné zaměňovat 

klasifikaci z chování s výchovným opatřením. 

 
a) Pochvaly 

1. Pochvala vyučujícího předmětu a pochvala třídního učitele se udělují na základě jejich 

vlastního rozhodnutí za výrazný projev školní iniciativy, za déletrvající úspěšnou práci 

nebo reprezentaci školy v soutěžích a olympiádách. 

2. Pochvalu ředitele školy může ředitel udělit na základě vlastního rozhodnutí nebo na 

základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby, po projednání v pedagogické radě, za 

mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný 

čin, za dlouhodobou vynikající práci nebo výrazně úspěšnou reprezentaci školy 

v soutěžích a olympiádách. 

 

Pochvala se zaznamenává do katalogového listu žáka, pochvala ředitele školy 

výjimečně též v doložce na vysvědčení. 
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b) Opatření k posílení kázně 

 
Opatření k posílení kázně žáků se ukládá za závažné nebo opakované provinění proti 

školnímu řádu. Podle závažnosti provinění se ukládá některé z těchto opatření:  

- napomenutí nebo důtku třídního učitele může udělit třídní učitel žákovi podle 

závažnosti provinění. Udělení důtky neprodleně oznámí řediteli školy. 

- důtku ředitele školy uděluje ředitel školy po projednání v pedagogické radě. 

 

Ředitel školy nebo třídní učitel oznámí důvody udělení výchovného opatření písemně 

prokazatelným způsobem zákonnému zástupci žáka. Opatření se zaznamenává do 

katalogového listu žáka, nezaznamenává se na vysvědčení. 

 

Kázeňským opatřením je také podmíněné vyloučení žáka ze školy nebo školského 

zařízení. Pokud se žák v průběhu zkušební lhůty dopustí dalšího zaviněného porušení 

povinností stanovených školským zákonem nebo školním nebo vnitřním řádem, může 

ředitel školy rozhodnout o jeho vyloučení. Žáka lze podmíněně vyloučit nebo vyloučit 

ze školy pouze v případě, že splnil povinnou školní docházku. 

 

Při návrhu uložení opatření k posílení kázně žáků či snížené známky z chování se 

přihlíží také k četnosti daného přestupku, snaze o nápravu chování, výsledkům 

vyšetření PPP a k tomu, zda již bylo v předchozím klasifikačním období žákovi 

uloženo některé opatření k posílení kázně či snížená známka z chování. 

 
c) Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace z chování: 

 

Stupeň 1 – velmi dobré: 

 

Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení školního řádu. Méně 

závažných přestupků se dopouští jen ojediněle. Je však přístupný k výchovnému 

působení a snaží se své chyby napravit. 

 

Stupeň 2 – uspokojivé 

 

Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a ustanoveními školního řádu. Žák se 

dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování, školního řádu, nebo se 

opakovaně dopouští méně závažných přestupků. Zpravidla se i přes udělená opatření 

k posílení kázně dopouští dalších přestupků a narušuje výchovně vzdělávací činnost 

školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob. 

 

Stupeň 3 – neuspokojivé 

 

Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se 

takového závažného přestupku proti řádu školy nebo provinění, že je jím vážně 

ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým 

způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele 

dopouští dalších přestupků. 

 

Známka z chování může být snížena bez prodlení až o dva stupně v příslušném 

klasifikačním období za: 
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- nošení, držení a zneužívání návykových látek (včetně kouření) v areálu školy či 

na školních akcí mimo areál školy, 

- psychický a fyzický nátlak, omezování osobní svobody a ublížení na zdraví, 

- úmyslné způsobení škod a ničení majetku. 

 

Do známky z chování se nezahrnuje chování žáka mimo školu (netýká se akcí 

pořádaných školou), protože podle čl. 18 Úmluvy o právech dítěte jsou za chování 

žáka v plném rozsahu odpovědni jeho rodiče. 

 

Neomluvená absence a záškoláctví se odrážejí v kázeňských opatřeních a známce 

z chování. U jednotlivých žáků se posuzují individuálně. 

 

Třídní učitelé evidují neomluvené hodiny žáků. Problém řeší se zákonnými zástupci, 

školním metodikem prevence i výchovným poradcem a při opakované neomluvené 

absenci hlásí škola neomluvené hodiny žáků na OSPOD. 

 

Pravidla pro řešení záškoláctví jsou stanovena takto: 

 

Dle vnitřního řádu školy musí být žák omluven svými zákonnými zástupci do 3 dnů. 

Jestliže se tak nestane, třídní učitel kontaktuje zástupce žáka telefonicky. Pokud 

nedojde k omluvě žáka a vznikají neomluvené hodiny, TU informuje o dané situaci 

ředitele školy, který písemnou formou pozve zákonné zástupce žáka do školy k jejímu 

projednání, jehož je účasten také metodik prevence nebo výchovný poradce. 

 

Jestliže se počet neomluvených hodin zvýší na 25, je TU povinen oznámit tuto 

skutečnost řediteli školy, který počet neomluvených hodin žáka oznámí dopisem na 

příslušný orgán péče o dítě zároveň s popisem opatření, která škola učinila. Nedojde-li 

k nápravě, zprávy na OSPOD se budou opakovat vždy po dalších neomluvených 25 

hodinách zameškané školní docházky dítěte. Dokumentace o hlášeních bude uložena u 

výchovného poradce, TU si ve svém pedagogickém deníku značí termíny konzultací 

s metodikem prevence a výchovným poradcem, termíny poskytování zpráv rodičům a 

pečlivě uváží postup a průběh udělování kázeňských opatření. 

 
D) Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci ve vyučovacích předmětech 

        
1. Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka 

získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky: 

- soustavným diagnostickým pozorováním žáka, 

- sledováním výkonů žáka a jeho připraveností na vyučování, 

- různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, pohybové), 

- kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami, 

- analýzou výsledků činnosti žáka, 

- konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby i s pracovníky pedagogicko-

psychologické poradny a zdravotnických služeb, 

- rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka. 

2. Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace a poukazuje na klady a nedostatky 

hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Při ústním zkoušení oznámí učitel žákovi 

výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek, prací 

a praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 14 dnů, výjimkou jsou slohové 

práce a čtenářské či kulturní deníky. 
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3. O termínu písemné zkoušky, která má trvat více než 25 minut, informuje vyučující 

žáky alespoň 1 týden dopředu. V jednom dni mohou žáci konat jen jednu zkoušku 

uvedeného charakteru. 

4. Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka. 

5. Žák 2. až 9. ročníku musí mít z každého předmětu dostatečný počet známek. 

- V předmětech s dotací min. 2 hodiny týdně je stanoven minimální počet 

známek na 4 za čtvrtletí, z toho jedna v rámci pololetí z ústního zkoušení. 

- V předmětech s dotací 1 hodina týdně je stanoven minimální počet známek na 

2 za čtvrtletí. 

- Ve všech předmětech lze hodnotit také práci v hodině. V tělesné výchově, 

hudební výchově a výtvarné výchově se hodnotí nejen výkony, ale také přístup 

a snaha. 

6. Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména neklasifikují žáky ihned po 

jejich návratu do školy po nepřítomnosti. 

Pravidla pro zohlednění klasifikace žáka po absenci: 

- po nemoci, kdy nepřítomnost trvala tři po sobě následují pracovní dny, má žák 

právo být první den po příchodu do školy neklasifikován, 

- po nepřítomnosti trvající více než jeden týden nebude klasifikován tři pracovní 

dny, dle situace i týden, 

- žáci musí doplnit do sešitů zápisy z výuky za dobu jejich nepřítomnosti; látku 

buď dopíšou, nebo vlepí kopii zápisu, 

- účelem není nacházet mezery ve vědomostech žáka, ale hodnotit to, co umí, 

- učitel klasifikuje jen probrané a procvičené učivo, zadávání nové látky 

k samostatnému nastudování celé třídy není přípustné, není-li následně 

procvičeno a začleněno do systému a do souvislostí, 

- před prověřením znalostí musí mít žáci dostatek času k naučení, procvičení 

a zažití učiva.                           
7. Individuální plán pro zvládnutí učiva po nepřítomnosti žáka trvající déle než tři týdny 

vypracují vyučující v případě, že o něj žák nebo zákonný zástupce žáka požádá. 

8. Třídní učitelé, případně výchovný poradce jsou povinni seznamovat ostatní vyučující 

s doporučením pedagogicko-psychologických vyšetření, která mají vztah ke způsobu 

hodnocení a klasifikaci žáka a ke způsobu získávání podkladů pro klasifikaci. Údaje o 

nových vyšetřeních jsou součástí zpráv výchovného poradce nebo třídních učitelů na 

pedagogické radě. Zprávy z pedagogicko-psychologické poradny jsou důvěrné. 

 

 

E) Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování během distanční výuky 

1. Mezi kritéria hodnocení žáků během distanční výuky patří: 

- úroveň znalostí a dovedností žáka, 

- včasné odevzdávání zadaných prací a jejich úroveň, 

- dodržování termínů, 

- aktivita v online hodině, spolupráce s vyučujícím a spolužáky, 

- zvládnutí elektronické komunikace s vyučujícími (Bakaláři, e-mail). 

2. Formy zadávání prací / ověřování úrovně znalostí a dovedností: 

- odevzdávání úkolů prostřednictvím Bakalářů či e-mailů, 

- ústní zkoušení přes Zoom, případně jiné platformy (po domluvě mezi žákem a 

vyučujícím), 

- osobní konzultace ve škole (možnost písemného či ústního přezkoušení). 

3. Způsoby hodnocení: 



14 

 

- známkou, 

- slovně, 

- známkou a slovně, 

- nedodané či nesplněné práce mohou být hodnoceny stupněm nedostatečně, 

podvodné práce taktéž. 

4. Z uvedených důvodů může mít celkový průměr v elektronické žákovské knížce 

u některých žáků pouze informační charakter. 

F) Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného působení (Vv, Hv, 

Tv) 

 
1. Stupeň 1 (výborný) 

 

Žák je v činnostech velmi aktivní, plně využívá své osobní předpoklady a úspěšně rozvíjí 

svůj estetický vkus, brannou a tělesnou zdatnost. Jeho projev je po estetické stránce 

působivý a v originalitě i procítěnosti odpovídá horní hranici jeho schopností. Osvojené 

vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech aplikuje tvořivě. Má aktivní zájem o 

umění, estetiku, brannou a tělesnou kulturu. 

 

2. Stupeň 2 (chvalitebný) 

 

Žák je v činnostech aktivní, využívá své osobní předpoklady a v požadované míře úspěšně 

rozvíjí svůj estetický vkus, brannou a tělesnou zdatnost. Jeho projev je po estetické stránce 

působivý, dopouští se pouze menších chyb a v originalitě i procítěnosti převážně odpovídá 

horní hranici jeho schopností.  Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových 

úkolech aplikuje tvořivě. Má zájem o umění, estetiku, brannou a tělesnou kulturu. 

 

3. Stupeň 3 (dobrý) 

 

Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně 

své schopnosti v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý 

a dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich 

aplikaci se nesnaží plně využít rad a instrukcí učitele, aby v požadované míře rozvíjel svůj 

estetický vkus, brannou a tělesnou zdatnost. Projevuje malý zájem o umění, estetiku, 

brannou a tělesnou kulturu. 

 

4. Stupeň 4 (dostatečný) 

 

Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Nevyužívá své schopnosti v individuálním 

a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý a dopouští se v něm častých chyb. 

Jeho vědomosti a dovednosti mají značné mezery. Nevyužívá rad a instrukcí učitele 

a nemá snahu maximálně využít svých schopností ke zlepšení. Veškerých výsledků 

dosahuje pouze se značnou pomocí učitele. Nemá snahu rozvíjet svůj estetický vkus, 

brannou a tělesnou zdatnost. Projevuje velmi malý zájem o umění, estetiku, brannou a 

tělesnou kulturu. 

                                                           

5. Stupeň 5 (nedostatečný) 
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Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho 

projev je většinou chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti 

a dovednosti nedovede aplikovat, neprojevuje zájem o nabízenou pomoc učitele – 

ignoruje jeho rady a instrukce. Nemá snahu rozvíjet svůj estetický vkus, brannou 

a tělesnou zdatnost. Nemá zájem o umění, estetiku, brannou a tělesnou kulturu. 

 

Při veškerém hodnocení a klasifikaci Vv, Hv a TV je nutno posoudit osobní předpoklady 

žáka. Při zjevném nedostatku schopností a nadání žáka je nutné posílit při jeho výuce   

oblast teorie a upřednostnit ji při klasifikaci, stejně tak jako jeho snahu o dosažení co 

nejlepšího výsledku.  

                                                      
G) Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření 

a praktických činností 

 
1. Stupeň 1 (výborný) 

 

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice, zákonitosti uceleně, přesně a 

plně chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a praktické 

činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení 

teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí 

logicky správně, zřetelně se u něj projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný 

projev je správný, přesný, výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho 

činnosti jsou kvalitní. Je schopen samostatně studovat vhodné texty. 

 

2. Stupeň 2 (chvalitebný) 

 

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, 

přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a praktické činnosti. 

Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené 

poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a 

hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a 

tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a 

výstižnosti. Kvalitě výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický 

projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí 

studovat vhodné texty. 

3. Stupeň 3 (dobrý) 

 

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, 

definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních 

činností projevuje častější nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci 

učitele korigovat. Jeho myšlení je vcelku správné, v jeho logice se však vyskytují chyby. 

Také v ústním projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Grafický 

projev je méně estetický, s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle 

návodu, jsou však nutné časté podněty a korekce učitele. 

 

4. Stupeň 4 (dostatečný) 

 

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné 

mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a praktických činností je málo 

pohotový, má větší nedostatky a vyžaduje soustavnou pomoc učitele. V uplatňování 
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osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují 

závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. 

V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný 

projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho 

činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. 

Závažné chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké 

těžkosti. 

 

5. Stupeň 5 (nedostatečný) 

 

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné 

a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a praktické činnosti 

má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při 

řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a 

hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. 

Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. 

V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti 

i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky 

a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. 

 

H) Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření 

 
Převahu praktické činnosti mají v základní škole pracovní vyučování, praktika, základy 

techniky, domácí nauky. 

 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle níže uvedených kritérií. 

 

1. Stupeň 1 (výborný) 

 

Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým 

činnostem. Pohotově, samostatně využívá získané teoretické poznatky při praktické 

činnosti. Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti 

a návyky. Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce; dopouští se jen menších chyb, 

výsledky jeho práce jsou bez závažnějších nedostatků. Účelně si organizuje vlastní práci, 

udržuje pracoviště v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci a aktivně se stará o životní prostředí. Hospodárně využívá suroviny, 

materiál, energii. Aktivně se snaží překonat vyskytující se překážky a většinou se mu to 

daří. 

 

2. Stupeň 2 (chvalitebný) 

 

Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. 

Samostatně, ale s menší jistotou využívá získané teoretické poznatky při praktické 

činnosti. Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech práce se 

nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si 

organizuje vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku. Uvědoměle udržuje předpisy o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará se o životní prostředí. Při hospodárném 

využívání surovin, materiálů a energie se dopouští malých chyb. Většinou se snaží 

překonat překážky v práci a s občasnou pomocí učitele se mu to daří. 
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3. Stupeň 3 (dobrý) 

 

Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s menšími 

výkyvy. Za pomocí učitele uplatňuje získané teoretické poznatky při praktické činnosti. 

V praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje 

občasnou pomoc učitele. Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje méně 

účelně, udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví 

při práci a v malé míře přispívá k tvorbě a ochraně životního prostředí. Na podněty učitele 

je schopen hospodárně využívat suroviny, materiály a energii. Při překonávání překážek 

v práci často spoléhá na pomoc učitele a pouze s jeho pomocí se mu to daří.  

 

4. Stupeň 4 (dostatečný) 

 

Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým činnostem. 

Získané teoretické poznatky dovede využít při praktické činnosti jen za soustavné pomoci 

učitele. V praktických činnostech, dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. Při 

volbě postupů a způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc učitele. Ve výsledcích práce 

má závažné nedostatky. Práci dovede organizovat za soustavné pomoci učitele, méně dbá 

o pořádek na pracovišti. Méně dbá na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví 

při práci a o životní prostředí. Porušuje zásady hospodárnosti využívání surovin, materiálů 

a energie. Soustavně spoléhá na pomoc učitele a pouze s jeho pomocí překonává překážky 

v práci.  

 

5. Stupeň 5 (nedostatečný) 

Žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a k praktickým 

činnostem. Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky při 

praktické činnosti. V praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné 

nedostatky. Nedokáže postupovat při práci ani s pomocí učitele. Výsledky jeho práce jsou 

nedokončené, neúplné, nepřesné, nedosahují předepsané ukazatele. Práci na pracovišti si 

nedokáže zorganizovat, nedbá na pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy o ochraně 

zdraví při práci a nedbá na ochranu životního prostředí. Nevyužívá hospodárně surovin, 

materiálů a energie. Neusiluje o překonávání překážek v práci a pomoc učitele se míjí 

účinkem. 

 

I) Klasifikace v etické výchově  

 
1. Stupeň 1 (výborný) 

 

Žák projevuje zájem o problematiku etiky, teoreticky ovládá biblické i společenské normy 

chování a z nich vyplývající požadavky na osobnost člověka. Rozumí jejich obsahu 

i smyslu a dovede je aplikovat v modelových situacích. Při aplikaci norem v běžném 

životě někdy selže, ale je sám schopen vyvodit a učinit nápravné kroky. Uvědomuje si 

důsledky svého chování, snaží se o jejich nápravu, omluví se za své pochybení. Vědomě 

nese následky svého jednání a podrobuje se nápravným opatřením. Nutná korekce žáka ze 

strany učitele je ojedinělá a vždy úspěšná. Žák aktivně usiluje o zlepšení svého chování, 

bezprostředních reakcí a jednání v afektu, což se mu přiměřeně jeho věku daří. 

 

2. Stupeň 2 (chvalitebný) 
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Žák projevuje zájem o problematiku etiky, teoreticky ovládá biblické i společenské normy 

chování a z nich vyplývající požadavky na osobnost člověka. Rozumí jejich obsahu 

i smyslu a dovede je aplikovat v modelových situacích. Při aplikaci norem v běžném 

životě někdy selže, častěji pokud jde o bezprostřední reakce a jednání v afektu. Je sám 

schopen vyvodit a učinit nápravné kroky. Uvědomuje si důsledky svého chování, snaží se 

o jejich nápravu, omluví se za své pochybení. Vědomě nese následky svého jednání 

a podrobuje se nápravným opatřením. Je nutná častější korekce žáka ze strany učitele 

a žák na ni úspěšně reaguje. Usiluje o zlepšení svého chování a morálky, zejména o větší 

sebekontrolu v bezprostředních reakcích a jednání v afektu, ale ne vždy se mu to daří.  

 

3. Stupeň 3 (dobrý) 

 

Žák projevuje zájem o problematiku etiky, s menšími mezerami teoreticky ovládá biblické 

i společenské normy chování a z nich vyplývající požadavky na osobnost člověka. 

Rozumí jejich obsahu i smyslu, ale v modelových situacích je aplikuje s menšími 

chybami. Při aplikaci norem v běžném životě často selže, zejména pokud jde 

o bezprostřední reakce a jednání v afektu. Nápravné kroky činí s pomocí učitele, ale 

uvědomuje si důsledky svého chování, snaží se o jejich nápravu, omluví se za své 

pochybení. Následky svého jednání přijímá neochotně a nerad se podrobuje nápravným 

opatřením. Je nutná častá korekce žáka ze strany učitele. Žák však málo usiluje o zlepšení 

svého chování a morálky, zejména o větší sebekontrolu v bezprostředních reakcích 

a jednání v afektu, což se mu ale často nedaří.   

 

4. Stupeň 4 (dostatečný) 

 

Žák projevuje malý zájem o problematiku etiky, s velkými mezerami ovládá biblické 

i společenské normy chování a z nich vyplývající požadavky na osobnost člověka. 

V podstatě rozumí jejich obsahu i smyslu, ale v modelových situacích je často chybně 

aplikuje. Také v běžném životě etické normy aplikuje s obtížemi. Nápravné kroky činí 

pouze s pomocí učitele, nerad si připouští důsledky svého chování a nesnaží se o jejich 

nápravu. Omluví se za své pochybení pouze na pokyn učitele. Následky svého jednání 

přijímá neochotně a nerad se podrobuje nápravným opatřením. Je nutná velmi častá 

korekce žáka ze strany učitele. Žák neusiluje o zlepšení svého chování v takové míře, aby 

byla zřetelná náprava.  

 

5. Stupeň 5 (nedostatečný) 

 

Žák neprojevuje zájem o problematiku etiky, s velkými mezerami ovládá biblické 

i společenské normy chování a z nich vyplývající požadavky na osobnost člověka. 

Převážně nechápe jejich obsah i smysl, proto je v modelových situacích chybně aplikuje. 

Také v běžném životě etické normy aplikuje s velkými obtížemi. Nápravné kroky činí 

pouze na pokyn učitele a s jeho pomocí, nepřipouští důsledky svého chování a nesnaží se 

o jejich nápravu. Omluví se za své pochybení pouze na pokyn učitele. Následky svého 

jednání přijímá s pocitem křivdy, stejně tak i nápravná opatření, která se převážně míjí 

účinkem. Je nutná soustavná korekce žáka ze strany učitele. Žák neusiluje o zlepšení 

svého chování a není patrná žádná náprava.  

 

J) Zásady a způsob sebehodnocení žáků 
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1. Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení. Vede žáky k větší zodpovědnosti, 

posiluje jejich sebevědomí. 

2. Učitelé žáky vedou k tomu, aby průběžně hodnotili svou práci, komentovali své 

výkony a výsledky. 

3. Učitelé vedou žáky k tomu, aby chápali chybu jako přirozenou součást procesu učení, 

dokázali ji pojmenovat a najít a odůvodnit její řešení. 

4. Při sebehodnocení žáci popisují, co se jim daří, co ještě potřebují procvičovat a jak 

budou postupovat dál. 

5. Při sebehodnocení mohou žáci hodnotit práci svojí i práci celé skupiny, jíž jsou členy. 

Jako součást skupiny se tak učí přijmout případnou kritiku a poučit se z ní. 

6. Sebehodnocení žáci mohou realizovat ústní či písemnou formou. 

 

K) Hodnocení a klasifikace žáků se specifickými poruchami učení a žáků nadaných a 

mimořádně nadaných 

 
1. Žáci se specifickými poruchami a nadaní a mimořádně nadaní žáci jsou hodnoceni 

metodami, postupy a kritérii, které na základě odborného vyšetření doporučí 

pedagogicko-psychologická poradna. 

2. U žáků se specifickými poruchami učení vyučující klade důraz na druh projevu, ve 

kterém má žák předpoklady podávat lepší výkony. Při klasifikaci se nevychází 

z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl. Klasifikace bude provázena 

hodnocením, zejména vyjádřením pozitivních stránek výkonu, objasněním podstaty 

neúspěchu, návodu, jak mezery a nedostatky překonávat. 

3. U žáků nadaných a mimořádně nadaných klade vyučující vytváří podmínky pro co 

rozvoj potenciálu daného žáka. 

4. ŘŠ na písemnou žádost zákonného zástupce a v souladu s doporučením ŠPZ povolí 

vzdělávání žáka podle individuálního vzdělávacího plánu. Individuální plány mají 

charakter smlouvy mezi vedením školy, vyučujícím, dítětem a jeho zákonnými 

zástupci. 

                                                   

L) Hodnocení a klasifikace žáka vzdělávaného individuálně nebo v zahraničí       

 

1. Žák může být vzděláván individuálně nebo v zahraničí (zák. č. 561/2004 Sb., § 38 

a § 41).  

2. Individuálně vzdělávaný žák koná každé pololetí zkoušky z příslušného učiva 

a získává vysvědčení za každý postupný ročník, stejně jako při běžné formě 

vzdělávání. 

3. Žák, který plní povinnou školní docházku v zahraničí, koná zkoušky z příslušného 

učiva za období maximálně dvou let a vysvědčení mu je vystaveno k datu zkoušky za 

aktuální postupný ročník. 

4. Podrobnosti o průběhu a pravidlech individuálního vzdělávání jsou v souhlase se 

školským zákonem rozpracovány v Organizačním řádu školy, ve směrnici č. 46. 

                                    
M) Zásady pro používání slovního hodnocení 

 
1. Při hodnocení prospěchu žáka může být použito slovní hodnocení, a to i v kombinaci 

s běžnou klasifikací (slovní hodnocení je prováděno jen v určitých předmětech). 

O jeho použití rozhodně ředitel školy na základě návrhu učitele a žádosti zákonných 

zástupců žáka.  
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2. Žák je hodnocen slovně, jsou-li u něj identifikovány speciální vzdělávací potřeby. 

Vyučující respektují doporučení pedagogicko-psychologických vyšetření žáků 

a uplatňují je při klasifikaci a hodnocení chování žáků, volí vhodné a přiměřené 

způsoby získávání podkladů. 

3. Při slovním hodnocení i v případě kombinace slovního hodnocení a klasifikace 

postupuje škola podle běžných pravidel hodnocení žáků stanovených školou, podle 

§14 odst. 2 vyhlášky 48. 

4. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech 

stanovených školním vzdělávacím programem tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání 

žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům jednotlivých předmětů 

vzdělávacího programu, ke svým vzdělávacím a osobnostním předpokladům a věku. 

Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, 

ohodnocení přístupu žáka ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují a jeho 

výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka; obsahuje také zdůvodnění a doporučení, jak 

předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat. 

5. Výsledky vzdělávání žáka na konci prvního pololetí lze hodnotit souhrnně za všechny 

předměty. Slovní hodnocení lze použít i pro hodnocení chování žáka. 

6. Přechází-li žák na jinou školu, je jeho hodnocení na vysvědčení převedeno na 

klasifikační stupně, podle zásad stanovených v Organizačním řádu, směrnice č. 2.  

 
N)  Zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení 

 
1. Do vyššího ročníku postupuje žák, který při celkové klasifikaci na konci 2. pololetí 

nebo při opravných zkouškách dosáhl stupně hodnocení alespoň „prospěl“. 

2. Není-li možné pro závažné objektivní důvody hodnotit žáka ani v náhradním termínu 

na konci 1. nebo 2. pololetí, je hodnocen stupněm „nehodnocen“. 

3. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení 

náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. 

V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník, 

popřípadě znovu devátý ročník. Pokud je žákovi odložena klasifikace nebo vykonává 

opravnou zkoušku, je vždy zkoušen komisionálně (dle § 52 a 53 zák. č. 561/2004 Sb. 

a § 22 odst. 2-6 a § 23 vyhl. č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých 

náležitostech plnění povinné školní docházky). 

4. Žák, který byl hodnocen stupněm „nehodnocen“ a žák, který nevykonal opravnou 

zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostavil, opakuje ročník. Žák může 

opakovat ročník pouze jednou na 1. stupni (tzn. v 1.-5. ročníku) a pouze jednou na 2. 

stupni (v 6.-9. ročníku). 

5. Je-li žák hodnocen klasifikačními stupni, celkový prospěch žáka je hodnocen v 1. – 9. 

ročníku takto: 

- prospěl s vyznamenáním – není-li v žádném povinném předmětu hodnocen při 

celkové klasifikaci stupněm horším než 2 (chvalitebný), průměr z povinných 

předmětů nemá horší než 1,5 a jeho chování je velmi dobré 

- prospěl – není-li v žádném z povinných předmětů hodnocen při celkové 

klasifikaci stupněm „nedostatečný“ 

- neprospěl – je-li v některém povinném předmětu hodnocen při celkové 

klasifikaci stupněm „nedostatečný“ 

6. Je-li žák hodnocen slovně nebo kombinací slovního hodnocení a klasifikace, po 

převedení hodnocení na klasifikační stupně se postupuje stejně, jako v bodě 5. 

7. Má-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka pochybnosti o správnosti 

hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode 
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dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů 

od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení 

žáka. Ředitel školy nařídí komisionální přezkoušení žáka, které se koná nejpozději do 

14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. 

8. V případě, že se žádost o přezkoumání výsledků hodnocení týká hodnocení chování 

nebo předmětů výchovného zaměření, posoudí ředitel školy dodržení pravidel pro 

hodnocení výsledků vzdělávání žáků podle § 30 odst. 2 školského zákona. V případě 

zjištění porušení těchto pravidel ředitel školy výsledek hodnocení změní; nebyla-li 

pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků porušena, výsledek hodnocení 

potvrdí, a to nejpozději do 14 dnů ode dne doručení žádosti.  

 
Tento školní řád nabývá účinnosti 1. 9. 2022 a zároveň k tomuto datu pozbývá platnosti 

předchozí školní řád. 

 

Školní řád byl projednán s pedagogickým sborem školy 22. 8. 2022 a schválen školskou 

radou dne 25. 8. 2022. 

 

Aktualizovaná podoba školního řádu je vyvěšena na webových stránkách školy 

a v jednotlivých třídách. Žáci s ní budou seznámeni na třídnických hodinách. Zákonní 

zástupci žáků se s aktualizovanou podobou školního řádu seznámí na schůzkách s rodiči nebo 

prostřednictvím elektronického informačního systému školy a webových stránek. 

 

Seznámení se školním řádem tvoří součást vstupního a periodického školení zaměstnanců 

školy. 

 

 

 

V Brně 31. 8. 2022                                                                …………………………………. 

                                                                                                           Mgr. Martina Horčicová 

                                                                                                                   ředitelka školy 

                                                                      


